
Tantárgy neve: Korai dogmatörténet 

Kód: R014 Kreditszáma: 3 Tantárgy angol neve: Early History of Christian 
Doctrine 

A tanóra típusa: ea. és száma: 2 

A számonkérés módja: koll. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): R011-A Hitvallásismeret 2, R012-A Teológiai 
enciklopédia, B031-A Bibliaismeret 2 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, 
ugyanakkor informáló leírása 

Az ókeresztyén kor dogmatörténetének megismerése és elsajátítása. A kurzus alapot nyújt a 
magasabb szintű későbbi dogmatikai tanulmányokhoz az alapvető teológiai kérdések tisztázása 
által. A korai dogmatörténetben való elmélyülés megalapozza a hallgató rendszeres teológiai 
tudását, kiszélesíti látását és a teológiai problémák sajátosságaira is rávilágít. Az elsajátított tudás 
révén a hallgató képes lesz megérteni Kálvin, Luther és a többi reformátor műveit és eljut annak 
felismerésére miért is volt fontos számukra az ókeresztyén teológia. 
Tematika: 
Dogma, dogmatika, dogmatizmus 
Dogmatörténet, dogmafejlődés, a korai dogmatörténet felosztása, 
A Szentírás, tradíció és egyház 
Antik vallások 
Adopcionizmus. A zsidókeresztyénség (ebionitizmus), hellenizmus( Artemon, Szamoszatai Pál és 
AntiochiaiLukiánosz) 
Gnoszticizmus (Valentinosz, Markion, Mani - manicheizmus), és az apostoli tan, ker. teológia 
Dinamikus és modalistamonarchianizmus 
Órigenész – élete, Szentháromságtan, megváltás, krisztológia, comm. id. 
Órigenészírásmagy. elvei, egyháztan,  eszkatológia, lelkek pre-egzisztenciája 
Hitszabály egyházi és teológiai kifejtése 
Donatizmus és pelagianizmus 
Krisztológia I. és II. (dogmatikai és bibliai alapozás)ANikeai zsinat és tanítása (Athanásziosz és 
Arius) és  a Szentlélek Istensége 
KrisztológiaIII. Efézusi zsinat (nesztorianizmus és Kürillosz) 
KrisztológiaIV. Khalkedónia zsinat (monofizitizmus, monotheletizmus, monergizmus) 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása  

Kötelező irodalom: 
PÁSZTORI-KUPÁN ISTVÁN: Követvén a szent atyákat. Az óegyház dogmatörténete 381-ig  

(Kolozsvár: Napoca Star és a Protestáns Teológiai Intézet közös kiadása, Kolozsvár, 2009). 
PÁSZTORI-KUPÁN ISTVÁN: Mindnyájan egybehangzóan tanítjuk. Az óegyház dogmatörténete 381-

től 451-ig (A Napoca Star és a Protestáns Teológiai Intézet közös kiadása, Kolozsvár, 
2010) 

VANYÓ LÁSZLÓ: Korai dogmatörténet (Budapest: Szt. István társulat 1998) 
ADOLF VON HARNACK: Dogmatörténet (Sopron: P. Tillinger, 1998) 
MCGRATH, ALISTER E: Bevezetés a keresztyén teológiába (Budapest: Osiris,1995) 
Ajánlott irodalom : 
J.N.D. KELLY: Early Christian Creeds5threv. ed. (London: Continuum, 2001) 
J. PELIKAN : The Christian tradition: a history of thedevelopment of doctrineVol. I., II. (Chichago: 

Univ. of Chicago Press, 1989). 
B. LOHSE: Epochen der Dogmengeschichte (Münster, 1994). 

Tantárgy felelőse: Dr. Kovács Ábrahám, egyetemi docens, PhD, dr. habil. 



Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak(név, beosztás, tud. fokozat): - 
 


